
 
 

    ÚV SR – 156/2020 
 

ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI  
uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Názov:     Úrad vlády Slovenskej republiky  

Sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1  

Zastúpený:    Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  

IČO:     00 151 513  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK46 8180 0000 0070 0018 5158  

kontaktné údaje:  e-mail: fondvzajomnejpomoci@vlada.gov.sk 

(ďalej ako „ÚV SR“)  

 

a 

 

Názov:     ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. 

Sídlo:     Borská 2999/6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 

v mene ktorého koná:  PhDr. Roland Kyška, Ph.D., riaditeľ  

IČO:     42 166 683 

zapísaný:  Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. č. 287 

kontaktné údaje:  e-mail: info@ludialudom.sk 

(ďalej ako „nezisková organizácia“)  

 

a 

 

Názov:     ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. 

Sídlo:     Borská 6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 

v mene ktorého koná:  PhDr. Roland Kyška, Ph.D., správca  

IČO:     45 733 261 

zapísaný:  Register neinvestičných fondov vedený Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky, reg. č. 204 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s.,  

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK05 1100 0000 0029 2383 8046  

kontaktné údaje:  e-mail: info@ludialudom.sk 

(ďalej ako „neinvestičný fond“)  

 

 

(ÚV SR, nezisková organizácia a neinvestičný fond ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana” a spoločne 

ako „Zmluvné strany”)  

 

 

Preambula 

 

1. Vzhľadom na možnosti Zmluvných strán a deklarovaný záujem spolupracovať pri poskytovaní 

peňažnej pomoci určenej na podporu oprávneným subjektom, ktorí sa z dôvodu krízovej situácie 

ocitli v nepriaznivej životnej situácii, Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy. 

Účelom peňažnej pomoci je prekonanie negatívnych následkov, ktoré vznikli počas obdobia 

od 12. marca 2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 
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zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia 

COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, do konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá. 

2. Neinvestičný fond prevádzkuje technickú a platobnú infraštruktúru umožňujúcu uchádzanie sa 

o podporu a následné sprostredkovanie darov prostredníctvom prevažne elektronických finančných 

nástrojov, a teda aj zabezpečuje registráciu žiadateľov, overovateľov, validáciu výziev 

a komunikáciu s používateľmi, ako i ďalšie činnosti. Nezisková organizácia zabezpečuje technický 

chod darcovského portálu. Spolu na portáli www.ludialudom.sk prevádzkujú univerzálny online 

systém darcovstva na Slovensku, zabezpečujú finančné prostriedky s verejnoprospešným zámerom 

na základe zverejnených výziev s definovaným účelom použitia peňazí. Unikátnosť systému 

spočíva predovšetkým v jeho otvorenosti a možnosti samoorganizácie. O úspechu rozhodujú 

samotní darcovia, ktorí svoje príspevky posielajú adresne vždy konkrétnemu žiadateľovi (ďalej len 

„dar“). Základnými piliermi sú transparentnosť, adresnosť a efektívnosť. Celý proces darcovstva 

je pod kontrolou verejnosti.   

3. Fond vzájomnej pomoci je zriadený na ÚV SR podľa § 24a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z. (ďalej len 

„fond vzájomnej pomoci“). ÚV SR poskytuje z fondu vzájomnej pomoci finančnú pomoc 

fyzickým osobám, a to výlučne na zmiernenie negatívnych následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „finančná pomoc“) (dar a finančná pomoc ďalej 

spoločne len „finančný príspevok”).  

4. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom spolupráce pri poskytovaní účelovo určených 

finančných prostriedkov fyzickým osobám za podmienok zverejnených na webovej stránke 

www.fondvzajomnejpomoci.sk (ďalej spolu len „webová stránka FVP“). 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ÚV SR poskytne finančnú pomoc konkrétnemu žiadateľovi na 

konkrétny účel prostredníctvom neinvestičného fondu. Finančná pomoc sa poskytne na princípe 

násobenia daru podľa podmienok určených v Štatúte fondu vzájomnej pomoci zverejneného na 

webovej stránke FVP (ďalej len „štatút“). 

6. Žiadateľom o poskytnutie finančnej pomoci je fyzická osoba, ktorá elektronicky vyplnila žiadosť 

o poskytnutie finančnej pomoci a uviedla svoje základné identifikačné údaje v štruktúre a 

v rozsahu podľa formulára sprístupneného na webovej stránke FVP a na portáli 

www.ludialudom.sk (ďalej len „žiadateľ“), a to za podmienok podľa tejto Zmluvy, štatútu a 

Pravidiel portálu Ľudia Ľuďom umiestnených na portáli www.ludialudom.sk (ďalej len „Pravidlá 

portálu“). 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosti podľa tejto Zmluvy, sú vykonávané bez nároku na honorár 

a/alebo akúkoľvek inú odmenu. 

 

Čl. I  

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v 

súvislosti so zabezpečením a sprostredkovaním postupného a priebežného poskytovania finančnej 

pomoci z fondu vzájomnej pomoci na zmiernenie negatívnych následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 jednotlivým žiadateľom. Touto zmluvou sa upravuje postup 

pri poskytovaní finančnej pomoci žiadateľom, spôsob komunikácie medzi Zmluvnými stranami 

a ďalšie dojednania medzi Zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že neinvestičný fond prostredníctvom svojej činnosti na základe 

vyplnenia elektronického registračného formulára žiadateľom a po kontrole jej hodnovernosti 

a splnenia formálnych a obsahových náležitostí, zverejní žiadosť o finančný príspevok vo forme 

výzvy v zmysle Pravidiel portálu, a to počas 30 kalendárnych dní na portáli www.ludialudom.sk 

a webovej stránke FVP za účelom podpory konkrétneho účelu. Po uplynutí 30 kalendárnych dní, 

môže ÚV SR žiadateľovi poskytnúť finančnú pomoc vo výške určenej v súlade so štatútom, a to 

na základe dohody o poskytnutí finančnej pomoci (ďalej len „Dohoda“), ktorej vzor tvorí prílohu 

štatútu. Po skončení výzvy bude možné žiadateľovi naďalej prispievať formou daru. 

3. Finančný príspevok je účelovo viazaný na realizáciu účelu výzvy.  
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4. Zmluvné strany berú na vedomie, že na poskytnutie finančnej pomoci sa primerane použijú 

Pravidlá portálu s odchýlkami uvedenými v tejto Zmluve a štatúte. 

5. Finančná pomoc sa považuje za poskytnutú žiadateľovi dňom odoslania finančných prostriedkov  

z účtu fondu vzájomnej pomoci na účet neinvestičného fondu. Neinvestičný fond je povinný 

poukázať žiadateľovi tieto finančné prostriedky prostredníctvom finančného mechanizmu 

LudiaLudom.sk.   

 

Čl. II 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 

1.     Neinvestičný fond sa touto Zmluvou zaväzuje: 

a) zabezpečiť a zverejniť funkčný elektronický registračný formulár na portáli 

www.ludialudom.sk na prijímanie žiadostí o finančný príspevok spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup v zmysle Pravidiel portálu. UV SR umiestni na webovej stránke FVP 

informáciu o možnosti registrácie prostredníctvom registračného formulára na portáli 

www.ludialudom.sk v súlade s prvou vetou tohto písm. a);  

b) zabezpečiť propagáciu žiadostí, ktoré boli zverejnené vo forme výziev (najmä 

prostredníctvom sociálnych sietí a bannerov na portáli www.ludialudom.sk); 

c) zabezpečiť automatický systém rotácie zverejnených výziev na webovej stránke FVP tak, 

aby všetci žiadatelia mali objektívne rovnakú príležitosť dostať dar; 

d) v lehote 10 kalendárnych dní od odsúhlasenia protokolu podľa písm. f) tohto odseku 

predložiť na podpis Dohodu so žiadateľom ako prijímateľom finančnej pomoci (ďalej len 

„prijímateľ“) s určenou sumou finančnej pomoci a účelom jej použitia; 

e) v zmysle Pravidiel portálu poukázať finančnú pomoc prijímateľovi finančnej pomoci, 

f) po skončení výzvy, spravidla 10ty deň po uplynutí lehoty výzvy (obvykle 3x do 

mesiaca), predložiť ÚV SR protokol, ktorého obsahom bude najmä: 

i. zoznam zverejnených žiadateľov s uvedením ich osobných a kontaktných údajov; 

ii. súhrn darov a zároveň evaluácia unikátnosti darov a vyčíslenie násobenia darov pre 

žiadateľa, pričom na požiadanie ÚV SR pripojí aj zoznam darcov;  

iii.   súhrn vyčíslenia násobenia darov na finančnú pomoc, ktorý bude obsahovať 

informácie o všetkých ukončených výzvach v sledovanom období. 

2.   Nezisková organizácia a neinvestičný fond sa touto Zmluvou zaväzujú: 

a) poskytnúť poradenstvo pre žiadateľov o finančný príspevok (službou telefonickej 

a emailovej infolinky); 

b) bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, skontrolovať, či je 

žiadosť hodnoverná, a či spĺňa formálne a obsahové náležitosti žiadosti podľa podmienok 

zverejnených na webovej stránke FVP a informovať žiadateľa o možnosti získať 

overovateľa na uchádzanie sa o finančnú pomoc v zmysle Pravidiel portálu a štatútu; za 

účelom kontroly hodnovernosti žiadosti neinvestičný fond môže kontaktovať žiadateľa na 

ním uvedené telefónne číslo alebo prostredníctvom elektronickej pošty a vyzvať ho na 

doplnenie, či vysvetlenie údajov a skutočností uvedených v žiadosti; 

c) vylúčiť zjavne nehodnoverné žiadosti a žiadosti, ktoré nespĺňajú formálne a/alebo obsahové 

náležitosti a v prípade pochybností sa zaväzujú kontaktovať ÚV SR; 

d) zverejniť žiadosť, ktorá nie je zjavne nehodnoverná, a ktorá spĺňa formálne a obsahové 

náležitosti žiadosti vo forme výzvy na portáli www.ludialudom.sk a na webovej stránke 

FVP, a to cyklicky, dvakrát mesačne, obvykle 1. a 15. deň v kalendárnom mesiaci, ak tieto 

dni vychádzajú na víkend alebo sviatok, tak prvý, po nich nasledujúci pracovný deň. Za tým 

istým účelom nemôže byť zverejnená viac ako jedna žiadosť. Rovnakú alebo obdobnú 

výzvu, na ktorú už bola poskytnutá finančná pomoc, nie je možné zverejniť opakovane. Za 

zverejňovanie výziev sú zodpovední nezisková organizácia, resp. neinvestičný fond; 

e) v spolupráci s ÚV SR odstrániť z webovej stránky FVP výzvu, ak sa zistí alebo preukáže, že 

výzva alebo žiadosť, na základe ktorej bola príslušná výzva zverejnená, obsahuje nepravdivé 

informácie; 

f) prijímať písomne doručené žiadosti o validáciu s úradne overeným podpisom overovateľa 

pre žiadateľov o finančnú pomoc; 
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g) preveriť podnety doručené na webovú stránku od tretích osôb, z ktorých môže vyplývať, že 

žiadateľ o finančný príspevok uviedol vo výzve nepravdivé informácie;   

h) poskytovať personálno-technické a administratívne zabezpečenie realizácie všetkých výziev 

pre žiadateľov o finančnú pomoc; 

i) po realizácii výzvy, umožniť žiadateľovi naďalej prijímať peňažné príspevky vo forme darov 

na portáli www.ludialudom.sk, 

j) zverejniť oznámenia o poskytnutí finančnej pomoci po vzájomnej dohode Zmluvných strán, 

k) na požiadanie ÚV SR sprostredkovať predloženie vyúčtovania poskytnutia finančných 

prostriedkov od prijímateľov podľa podmienok určených v Dohode; 

l) na požiadanie ÚV SR poskytnúť súčinnosť pri kontrole dodržania podmienok poskytnutia 

finančnej pomoci; 

m) predložiť prehľad poskytnutých finančných pomocí v rozsahu, štruktúre a forme na základe 

požiadavky ÚV SR (najmä kontaktné údaje prijímateľa, sumu, účel, na ktorý bola finančná 

pomoc poskytnutá, dátum poukázania finančnej pomoci prostredníctvom finančného 

mechanizmu LudiaLudom.sk), a to vždy k 15. januáru nasledujúceho kalendárneho roka po 

roku, v ktorom fond vzájomnej pomoci poskytoval finančnú pomoc prostredníctvom portálu 

ludialudom.sk; 

n) vo všetkých tlačených a elektronických materiáloch, ako aj pri všetkých mediálnych 

vystúpeniach a prezentáciách súvisiacich s poskytnutím finančnej pomoci, uvádzať logo 

ÚV SR s informáciou, že sa výzvy realizujú/realizovali vďaka podpore ÚV SR, a to 

uvedením nasledovného textu: „Realizované s podporou Fondu vzájomnej pomoci 

zriadeného na Úrade vlády Slovenskej republiky“; 

o) používať logo ÚV SR v súlade s pokynom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky          

č. 1 /2020 zo dňa 15. januára 2020, ktorým sa ustanovuje jednotný postup a spôsob 

používania nového logotypu Úradu vlády Slovenskej republiky; 

p) nepoužívať logo ÚV SR na iný účel ako je uvedené v tejto Zmluve; 

q) v mene ÚV SR zasielať NEWSLETTER žiadateľom o finančný príspevok.  
3.  Nezisková organizácia a neinvestičný fond sú povinní postupovať v súlade s cieľom a účelom 

fondu vzájomnej pomoci a sú zodpovední za proces poskytnutia finančného príspevku jednotlivým 

žiadateľom. ÚV SR berie na vedomie, že nezisková organizácia a ani neinvestičný fond,  

nezodpovedajú za to, či prijímateľ použije finančný príspevok na účel, ktorý bol v súlade so 

žiadosťou špecifikovaný v Dohode.  

4.  V prípade, že nezisková organizácia alebo neinvestičný fond v akejkoľvek fáze spolupráce zistia, 

že žiadateľ/prijímateľ porušil podmienky za ktorých bola finančná pomoc poskytnutá, sú povinní 

bezodkladne a preukázateľne oznámiť túto skutočnosť ÚV SR. 

5.   Nezisková organizácia a neinvestičný fond sa zaväzujú, že nebudú nijakým spôsobom 

uprednostňovať niektorého/niektorých žiadateľov o finančnú pomoc z fondu vzájomnej pomoci. 

6.  Nezisková organizácia a neinvestičný fond sú ku dňu podpisu tejto Zmluvy povinní poskytnúť     

ÚV SR všetky potrebné informácie súvisiace so zverejnením výziev, a to najmä akékoľvek 

technologické, technické a kapacitné obmedzenia či požiadavky. 

7. Nezisková organizácia a neinvestičný fond berú na vedomie, že na finančnú pomoc nie je právny 

nárok a ÚV SR si vyhradzuje právo neposkytnúť finančnú pomoc žiadateľovi. 

8. Nezisková organizácia a neinvestičný fond môžu kontaktovať žiadateľov za účelom možnosti 

navýšenia cieľovej sumy finančných príspevkov potrebných na realizáciu výzvy.  

9.    ÚV SR je oprávnený aj po skončení výzvy na poskytnutie finančnej pomoci z fondu vzájomnej 

pomoci pre konkrétneho žiadateľa vyhodnotiť jeho žiadosť o finančnú pomoc s prihliadnutím na 

účel použitia a osobu žiadateľa. 

10.  ÚV SR sa zaväzuje: 

a)    poskytnúť neziskovej organizácii a neinvestičnému fondu primeranú súčinnosť, 

b)    napomáhať pri propagácii tohto projektu a jednotlivých výziev, 

c) vyjadriť sa k predloženému protokolu podľa čl. II ods. 1 písm. f) tohto článku,  
d)    po podpise Dohody s prijímateľom poukázať finančné prostriedky zodpovedajúce finančnej 

pomoci z fondu vzájomnej pomoci. 
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11.   Neinvestičný fond deklaruje vôľu zastupovať žiadateľov o finančnú pomoc pri poskytovaní 

finančnej pomoci. Pokiaľ Dohoda nebude obsahovať vyžadované náležitosti alebo bude obsahovať 

nesprávne údaje vrátane príloh, ÚV SR je oprávnený vrátiť ju na doplnenie, resp. opravu.  

12.   Neinvestičný fond a nezisková organizácia sú oprávnení používať podklady ÚV SR výhradne na 

účely výziev.  

 

Čl. III 

Ďalšie dojednania 

1. Nezisková organizácia vyhlasuje, že je výhradným vlastníkom autorských práv k zdrojovému kódu 

k webovému portálu ludialudom.sk.  

2. ÚV SR vyhlasuje, že je výlučným a jediným vlastníkom, držiteľom a užívateľom práv k webovým 

doménam fondvzajomnejpomoci.sk a fondpomoci.sk (ďalej len „Domény“). 

3. ÚV SR sa touto Zmluvou zaväzuje, že neziskovej organizácii, resp. neinvestičnému fondu poskytne 

Domény, teda neziskovej organizácii, resp. neinvestičnému fondu umožní na účely plnenia 

predmetu tejto Zmluvy prevádzkovanie webovej stránky na Doménach. ÚV SR sa zaväzuje, že zo 

strany ÚV SR nebude pri zabezpečovaní účelu tejto Zmluvy dochádzať k porušovaniu akýchkoľvek 

práv duševného vlastníctva vo vzťahu k webovej stránke. Za prípadne porušovanie práv duševného 

vlastníctva zodpovedá ÚV SR podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov.  

4. ÚV SR sa zaväzuje nezasahovať do užívania Domén po celú dobu účinnosti tejto Zmluvy. Od 

okamihu účinnosti tejto Zmluvy obsah webovej stránky tvorí, určuje a umiestňuje na Doménach 

nezisková organizácia, resp. neinvestičný fond po predchádzajúcom písomnom súhlase ÚV SR. 

Súhlas sa nevyžaduje na zverejňovanie výziev podľa čl. II ods. 2 tejto Zmluvy, ak v tejto Zmluve 

nie je uvedené inak. Nezisková organizácia, resp. neinvestičný fond sú povinní zdržať sa 

akéhokoľvek konania, ktoré môže viesť k vzniku škody ÚV SR z titulu jeho práv na Doménach.  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú pravidelne vykonávať všetky administratívne, technické 

a bezpečnostné požiadavky, ktoré sú potrebné k splneniu predmetu tejto Zmluvy.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o všetkých závažných skutočnostiach 

súvisiacich s predmetom Domén a webovej stránky.  

 

Čl. IV  

Doručovanie a komunikácia zmluvných strán 

1. Akákoľvek písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude prebiehať medzi Zmluvnými 

stranami buď osobne alebo doporučeným listom, či inou formou registrovaného poštového styku 

na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo elektronicky prostredníctvom dátovej schránky 

alebo e-mailom alebo bude dodatočne písomne oznámená, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, 

alebo ak táto Zmluva neustanovuje inak. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať 

písomné potvrdenie príjemcu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti tejto 

Zmluvy, jej trvania, zániku, či zmeny musí byť písomná. 

3. Akákoľvek písomnosť, doručovaná inak ako elektronicky prostredníctvom dátovej schránky v 

súvislosti s touto Zmluvou, sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania 

prostredníctvom: 

a) elektronickej pošty (e–mail) dňom, kedy Zmluvná strana, ktorá prijala e-mail 

od odosielajúcej Zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu 

odosielajúcej Zmluvnej strane. Prijímajúca Zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej 

Zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín od odoslania, inak sa bude takýto 

email považovať za doručený po uplynutí tejto lehoty. Pre potreby doručovania 

prostredníctvom elektronickej pošty (e–mail) sa použije adresa Zmluvnej strany uvedená v 

záhlaví tejto Zmluvy, alebo touto Zmluvnou stranou po uzavretí tejto Zmluvy na tento účel 

písomne oznámenou, alebo 

b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti adresátovi s 

tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 

doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej Zmluvnej strany. V 

prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako 



 
 

na adrese príslušnej Zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia 

zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj 

i. deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť 

prevziať, 

ii. tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo 

iii. deň, v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne 

zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 

neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka 

zakladá na pravde, alebo 

c) elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v zmysle tohto zákona. 

4. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek 

zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v tejto Zmluve. 

5. Jazyk tejto Zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami, ako aj tretími 

osobami v súvislosti s touto Zmluvou, je slovenský jazyk, ak táto Zmluva vyslovene neuvádza, 

alebo Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Čl. V 

Ukončenie Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania peňažných prostriedkov vo fonde 

vzájomnej pomoci alebo jeho zrušenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Túto Zmluvu je možné zrušiť aj písomnou dohodou Zmluvných strán k určenému dňu. 

3. Zmluvné strany môžu túto Zmluvu jednostranne vypovedať, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená druhej Zmluvnej strane. Výpoveď sa doručuje 

písomne alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. 

4. Odstúpiť od tejto Zmluvy je možné 

a) v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, 

b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka, 

c) ak nezisková organizácia vstúpila do likvidácie, 

d) ak neinvestičný fond vstúpil do likvidácie, 

e) ak je voči neziskovej organizácii, resp. neinvestičnému fondu vedený výkon rozhodnutia 

(napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákona Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.). 

5. Na účely tejto Zmluvy sa podstatným porušením záväzku považuje: 

a) porušenie povinností neziskovou organizáciou, resp. neinvestičným fondom podľa čl. II a III 

tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa čl. II a III. tejto Zmluvy je ÚV SR 

oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v zmysle ustanovenia § 346 Obchodného zákonníka, 

teda s poskytnutím dodatočnej primeranej lehoty na nápravu porušovanej povinnosti,  

b) ak sa preukáže, že nezisková organizácia alebo neinvestičný fond použili finančnú pomoc 

inak, ako na poukázanie žiadateľovi o finančný príspevok, v takom prípade sú povinní 

finančnú pomoc alebo jej časť vrátiť ÚV SR. 

6. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle Zmluvnej strany, 

ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy, bude doručený druhej Zmluvnej strane. 

7. Pri odstúpení od tejto Zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti 

Zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky 

pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy. 

 

Čl. VI  

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

1. Pri plnení tejto Zmluvy sa nezisková organizácia a neinvestičný fond zaväzujú dodržiavať platné 

právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu. 



 
 

2. Nezisková organizácia a neinvestičný fond podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že boli oboznámení 

s Protikorupčnou politikou ÚV SR, ktorá je zverejnená na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej 

republiky: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7521_protikorupcna-politika-uvsr.pdf, 

jej obsahu porozumeli a zaväzujú sa ju rešpektovať. 

3. Nezisková organizácia a neinvestičný fond podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasujú, že: 

a) poznajú znaky korupcie a korupčného správania; 

b) zdržia sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením 

záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

c) poskytnú súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného 

správania; 

d) zdržia sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením tejto Zmluvy alebo záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorú plánujú, alebo ktorú už uzavreli s ÚV SR; 

e) bezodkladne oznámia ÚV SR akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytnú súčinnosť pri 

preskúmavaní tohto oznámenia; 

f) nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom ÚV SR, ktorý by mohol ovplyvniť 

realizáciu predmetu tejto Zmluvy s ÚV SR. 

4. Nezisková organizácia a neinvestičný fond sa podpisom tejto Zmluvy zaväzujú predchádzať 

korupcii v súvislosti s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich 

z tejto Zmluvy, a to v zmysle Prílohy– Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto Zmluvy.  

5. Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

 

Čl. VII 

Osobné údaje 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať všetky poskytnuté osobné údaje výlučne zákonným 

spôsobom, v rozsahu a spôsobom podľa podmienok tejto Zmluvy, ako aj podľa príslušných 

právnych predpisov, predovšetkým v súlade s (i) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) (ďalej len „GDPR“) a so (ii) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane 

osobných údajov“). 

2. Za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov sa Zmluvné strany zaväzujú najmä: 

a) získavať osobné údaje výlučne na ustanovený účel v súlade s touto Zmluvou, 

b) spracúvať osobné údaje len v minimálnom, nevyhnutnom rozsahu a len počas nevyhnutnej 

doby, 

c) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých údajoch a zabezpečiť, aby všetky osoby 

oprávnené spracúvať osobné údaje boli zaviazané povinnosťou mlčanlivosti, 

d) chrániť prijaté dokumenty a súbory pred stratou, poškodením, zneužitím, odcudzením, 

neoprávneným sprístupnením, poskytnutím alebo inými neprípustnými formami 

spracúvania, 

e) prijať primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s GDPR. 

3. Bližšie informácie týkajúce sa podmienok spracúvania osobných údajov sú uvedené v osobitných 

zmluvách so sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR, ktoré Zmluvné strany uzatvorili v čase 

podpisu tejto Zmluvy, pričom neinvestičný fond je v postavení prevádzkovateľa (v zmysle GDPR) 

a ÚV SR, ako aj nezisková organizácia, sú každý jednotlivo v postavení sprostredkovateľa 

(v zmysle GDPR). 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť všetky zákonné povinnosti, ktoré sa na nich vzťahujú ako na 

prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa podľa GDPR a podľa Zákona o ochrane osobných 

údajov, najmä poskytnúť dotknutým osobám súčinnosť pri uplatňovaní ich práv, ako aj poskytnúť 

informácie podľa čl. 13/14 GDPR, kde budú uvedené bližšie informácie týkajúce sa podmienok 

spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že elektronická komunikácia prostredníctvom elektronických 

prostriedkov štandardne nemusí zaručovať dôvernosť prenášaných údajov. Zmluvné strany preto 

berú na vedomie, že v prípade prenosu tzv. citlivých údajov ako sú napríklad údaje týkajúce sa 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7521_protikorupcna-politika-uvsr.pdf


 
 

zdravia, majú zákonnú povinnosť používať pri prenose dát ochranu šifrovaním. Zmluvné strany 

použijú na šifrovaný prenos citlivých údajov vopred vzájomne dohodnutú formu. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom ÚV SR.  

2. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 identických rovnopisoch, z ktorých ÚV SR dostane 2 rovnopisy, 

neinvestičný fond 1 rovnopis a nezisková organizácia dostane 1 rovnopis.  

3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme číslovaných 

dodatkov podpísaných všetkými Zmluvnými stranami, ak nie je v Zmluve uvedené inak.  

4. V prípade rozhodnutia o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, 

podaní návrhu na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok alebo vstupe 

do likvidácie, je Zmluvná strana povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane uskutočnenie 

takejto skutočnosti, a to do 5 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky 

škody z toho vyplývajúce. 

5. V prípade zmeny názvu, sídla, právnej formy alebo i spôsobu konania za Zmluvnú stranu, 

bankového spojenia a čísla účtu, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien 

týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak 

povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, 

ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje 

za zmenu tejto Zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa ods. 3 tohto článku. 

6. Právne pomery Zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.  

7. Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na 

platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Ak je niektoré z ustanovení 

Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stane neskôr, zaväzujú sa obe 

Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelu a právnemu 

významu sledovanému pôvodným ustanovením Zmluvy.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, táto predstavuje ich vážnu 

a slobodnú vôľu, Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 

svojho súhlasu ju podpisujú.  

9. Súčasťou tejto Zmluvy je nasledovná príloha: 

       Príloha – Protikorupčná doložka  

 

V Bratislave, dňa ………………….   V Bratislave, dňa …………………. 

 

ÚV SR       Nezisková organizácia 

 

……………………………………   ……………………………………  

Július Jakab      PhDr. Roland Kyška, Ph.D., riaditeľ 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky   

 

       Neinvestičný fond 

 

       …………………………………… 

       PhDr. Roland Kyška, Ph.D., správca  



 
 

Príloha: 

 

Protikorupčná doložka 

 

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa nezisková organizácia 

a neinvestičný fond zaväzujú, že: 

a) každá osoba konajúca v ich mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo 

korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo 

štatutárnemu zástupcovi ÚV SR alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene     

ÚV SR, s cieľom urýchliť bežné činnosti ÚV SR alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, 

ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v ich 

mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo 

inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy alebo prisľúbila, 

ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, 

zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s ÚV SR, nezisková organizácia alebo neinvestičný 

fond bezodkladne oznámia túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti 

o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámia na e-mailovú adresu 

spkkm.opk@vlada.gov.sk , 

c) v prípade, keď ich ÚV SR upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek 

ustanovenia tejto doložky, sú nezisková organizácia a neinvestičný fond povinní poskytnúť 

potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. ÚV SR 

môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na 

odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto Zmluvy. 

d) v prípade, keď sa preukáže, že nezisková organizácia alebo neinvestičný fond sa priamo alebo cez 

sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím 

alebo plnením tejto Zmluvy, ÚV SR je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť 

od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby neziskovej organizácii alebo neinvestičnému 

fondu vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie ÚV SR od tejto Zmluvy, ak nebolo 

dohodnuté inak. Nezisková organizácia a neinvestičný fond sa zaväzujú, že ak sa preukáže ich 

porušenie ustanovení tejto doložky, odškodnia ÚV SR v maximálnom možnom rozsahu alebo 

nahradia náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.  

 

Vysvetlenie pojmov:  

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej 

výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo 

alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s 

platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala 

konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod 

pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech 

iných osôb. 

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, 

právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, 

protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení 

služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného 

nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých 

je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného 

vzťahu. 

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec 

členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval 

obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo 

alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba 

a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec 
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pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi 

zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca. 

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. 

Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 

 


